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การศึกษา 

 ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  

ประสบการณ์ทาํงาน  

 2555-2557 ที$ปรึกษาโครงการด้าน CSR ให้กบัเครือเบทาโกร  
 2549-2555 ที$ปรึกษาโครงการด้าน TQM และ Productivity Improvement ให้กบัเครือเบทาโกร  
 2548-2549 วิศวกรอาวโุสด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) ที$เครือ SCG-

Paper  

 

 

 

วทิยากร และที�ปรึกษา 

ความเชี�ยวชาญ  

 หลกัสตูร “Lean Management”  
 หลกัสตูร “Systems Problem Solving and Decision Making”  
 หลกัสตูร “Strategic Thinking”  
 หลกัสตูร “Systems Thinking”  
 หลกัสตูร “Root Cause Analysis”  
 หลกัสตูร “Project Management”  
 หลกัสตูร “CSR for Corporate Sustainability”  
 และหลกัสตูรตา่ง ๆ เกี$ยวข้องกบัการเพิ$ม Productivity การ

พฒันา ทกัษะการคิด และ CSR/CSV 

 

อาจารย์บุญเลศิ คณาธนสาร 
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 2546-2548 Learning Facilitator ประจําโครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของพนกังานที$ SCG-
Paper  

 2545-2546 Facilitator ที$โรงเรียนดรุณสิกขาลยั เพื$อเรียนรู้ทฤษฎี Constructionism  
 2540-2545 วิศวกรฝ่ายผลิตบริษัท เยื$อกระดาษสยาม จากดั (มหาชน) ในเครือ SCG-Paper  

 
ประวัตกิารเข้ารับการฝึกอบรม  

 2559 - ครบเครื$องเรื$องศาสตร์ และศลิป์การเป็นวิทยากร โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบลูย์  
 2558 - เทคนิคการแก้ปัญหา และตดัสินใจ ที$สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี$ปุ่ น)  
 2557 - Power of Perception : 10 Thinking Tools (Edward de Bono) จดัโดย ศนูย์พฒันา

ความคดิสร้างสรรค์  
 2557 - Innovative Trainer (Train the Trainer) โดย อาจารย์ไชยยศ ปั pนสกลุไชย  
 2557 - การพฒันาความคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking) จดัโดย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 2554 - CSR Workshop “Strategic Community Investment in Thailand” จดัโดย สถาบนั 

AIT  
 2554 - Lean Production System at AOTS Japan 
 

หลักสูตรที�เช ี�ยวชาญ  

 หลกัสตูร “Lean Management”  

 หลกัสตูร “Strategic Thinking”  

 หลกัสตูร “Systems Thinking”  

 หลกัสตูร “Systems Problem Solving”  

 หลกัสตูร “Problem Solving and Decision Making”  

 หลกัสตูร “CSR for Corporate Sustainability”  

 หลกัสตูร “Cost Reduction in Manufacturing”  

 หลกัสตูร “Process Improvement”  

 หลกัสตูร “Root Cause Analysis”  
 หลักสูตรต่าง  ๆเกี�ยวข้องกับการเพิ�ม Productivity การพัฒนาทักษะการคิด และ CSR/CSV  
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รายชื�อองค์กรบางส่วนที�เคยใช้บริการฝึกอบรม  

 

 บริษัท บิ"กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)  

 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จากัด (มหาชน)  

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จากัด  

 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)  

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)  

 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ�ง จากัด  

 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จากัด (มหาชน)  

 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จากัด (มหาชน)  

 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด  

 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)  

 บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ 4ง (ประเทศไทย) จากัด  

 บริษัท สัมมากร จากัด (มหาชน)  

 บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)  

 บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จากัด  

 บริษัท นานมีบุ๊คส์ จากัด  

 มูลนิธิโครงการหลวง  

 โครงการ MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
 


